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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ.: Συγγελάκη Μαρία
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, 73135
τηλ.: 28213 41 760 εσωτ.5 Fax: 2821341750 
g-promitheies@chania.gr ,  www.chania.gr  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) ʺΔημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)ʺ όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

2. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) ʺΝέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτηςʺ όπως τροποποιήθηκε 
με το N.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.06.2018 τεύχος Α’) ʺΜεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]ʺ και ισχύει 
σήμερα

3. Τις σχετικές διατάξεις του N.3463/2006 (Φ.Ε.Κ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) ʺΚύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτωνʺ και συγκεκριμένα του άρθρου 209, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του 
Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α’) και ισχύει σήμερα

4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4039/2012 όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν.4235/2014 και ισχύει σήμερα
5. Το υπ’ αριθμ. 49348/27-09-2021 (ΑΔΑΜ 21REQ009266062) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης 
6. Το υπ’ αριθμ. 49448/27-09-2021 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 

συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση
7. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτος 2021 που προβλέπει πίστωση 

24.800,00€ στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 70-6117.012 για Περισυλλογή & φιλοξ.αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς

8. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 961 (Α.Π 49739/28-09-2021_ΑΔΑ ΨΩΓΗΩΗ5-ΟΩ1) που εγκρίνει 
τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ύψους 5.022,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος του παραπάνω ΚΑ για το οικονομικό έτος 2021 και 6.138,00€ για το οικονομικό έτος 2022. 
Σύνολο 11.160,00€

9. Την υπ’ αριθμ. 499/01-11-2021 (ΑΔΑ 9Θ19ΩΗ5-ΞΥΕ) Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού 
Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

10. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

να καταθέσετε προσφορά για την παροχή υπηρεσίας περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%), σύμφωνα με τους 
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όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου 
Χανίων στη συνημμένη τεχνική της έκθεση. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Περισυλλογές Τιμή Μονάδας (€) Δαπάνη (€)

Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς, 
μεταφορά και επανατοποθέτηση

200 45 9.000,00

Φ.Π.Α. 24% 2.160,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ι 11.160,00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά έως την Πέμπτη 16 
Δεκεμβρίου 2021 με τιμή ανά περισυλλογή (όπως περιγράφεται στον παραπάνω πίνακα ενδεικτικού 
προϋπολογισμού), στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29) σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα 
αναφέρει επάνω:    ΠΡΟΣ : Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Προσφορά για την “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ”
Υπόψη κας Συγγελάκη Μαρίας

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν την υπηρεσία 
περισυλλογής.

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού συμβατικού ποσού.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
ανά περισυλλογή και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που έχουν τεθεί.

Η οικονομική προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα παρακάτω 
δικαιολογητικά (αρ.73 & 80 Ν.4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα):

 Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

 Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
Επισημαίνεται ότι στις ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζεται και η ασφαλιστική ενημερότητα 
για το προσωπικό που απασχολείται (αν δεν υπάρχει απασχολούμενο προσωπικό, προσκομίζουν 
βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα) καθώς και η προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του 
εργοδότη.

 Έναρξη επαγγέλματος περισυλλογής και μεταφοράς ζώων συντροφιάς στην Εφορία.

 Βεβαίωση παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος περισυλλογής αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς το οποίο να έχει διενεργηθεί από πιστοποιημένο εκπαιδευτή (η βεβαίωση θα συνοδεύεται 
από την πιστοποίηση του εκπαιδευτή).

 Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα στην οποία θα δηλώνεται ότι :
Α) έλαβα γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών που θέτει η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων στην τεχνική της έκθεση για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται πλήρως σε αυτά

Β) διαθέτω κατάλληλο όχημα και εξοπλισμό για την περισυλλογή και μεταφορά των ζώων.

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου.       Εφόσον πρόκειται για
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α)εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.),       η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας,

β)ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.),      η υποχρέωση αφορά στον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας

γ)συνεταιρισμούς                       η υποχρέωση αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ)στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο.
ή υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή, 

σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς και στην οποία θα αναφέρεται ότι 

«ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………… δηλώνω ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 
του Ν4412/2016 για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού 
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και 
δε συνδράμουν λόγοι αποκλεισμού»

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου, αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης (πχ Πιστοποιητικό 
Εκπροσώπησης από Γ.Ε.ΜΗ που να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της 
προσφοράς ή καταστατικό) 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Συνημμένα:
 Τεχνική Έκθεση (7 σελίδες)

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου Χανίων
2. Αντιδήμαρχος Χανίων κ.Νικηφοράκης Ιωάννης
3. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
        

 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 
  

 
 

 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ   

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 
 
Προϋπολογισμός: 11.160,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
Κωδ. Προϋπολογισμού: 70-6117.012 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 

Με τις παρούσες προδιαγραφές προβλέπεται η εργασία της περισυλλογής  
αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Χανίων, στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων  του Δήμου  βάσει του άρθρου 10 του Ν. 4830/2021.  
 
Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν 

για την περισυλλογή και την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 
Για τον λόγο ότι ο Δήμος Χανίων δεν διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο 
ανθρώπινο δυναμικό για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς,  

κρίνεται σκόπιμο η παραπάνω εργασία να ανατεθεί σε ιδιώτη. Αντικείμενο της 
ανατεθείσας υπηρεσίας θα είναι η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων, και η μεταφορά 
τους σε κτηνίατρο για τις απαραίτητες εξετάσεις. 
 

Τα ζώα μετά την αναγκαία παροχή κτηνιατρικής φροντίδας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4830/2021 θα επιστρέφουν στο οικείο περιβάλλον τους. 
 
Για τη συγκεκριμένη υπηρεσία θα γίνει απευθείας ανάθεση με απόφαση 
Δημάρχου σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. 
 
Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 11.160,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει την με Κ.Α. 
70.6117.012 σχετική πίστωση προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 

2021 και 2022 (2.000 € για το 2021 και 9.160 € για το 2022). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 
 
Προϋπολογισμός: 11.160,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
Κωδ. Προϋπολογισμού: 70-6117.012 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

 Περισυλλογές Τιμή Μονάδας     
         (€) 

    Δαπάνη    
       (€) 

Περισυλλογή αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς, μεταφορά και 
επανατοποθέτηση 

         200           45      9.000,00 

        Φ.Π.Α. 24%      2.160,00    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ     11.160,00 

 
 

 
 

                                       

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Χανιά, 29/11/2021 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ  
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Χανιά, 29/11/2021 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 

ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ 
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 
 
Προϋπολογισμός: 11.160,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
Κωδ. Προϋπολογισμού: 70-6117.012 

 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Για την εκτέλεση της υπηρεσίας της περισυλλογής ο ανάδοχος θα 

πρέπει να να καταθέσει με την προσφορά του τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

▪ Έναρξη επαγγέλματος περισυλλογής και μεταφοράς ζώων συντροφιάς 

στην Εφορία. 
▪ Βεβαίωση παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος 

περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς το οποίο να έχει 
διενεργηθεί από πιστοποιημένο εκπαιδευτή (η βεβαίωση θα 
συνοδεύεται από την πιστοποίηση του εκπαιδευτή). 

▪ Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει κατάλληλο όχημα και εξοπλισμό για 
την περισυλλογή και μεταφορά των  ζώων. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Χανιά, 29/11/2021 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ  
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Χανιά, 29/11/2021 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 

ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ 
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 





 5 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 
 

Προϋπολογισμός: 11.160,00 € (με Φ.Π.Α.) 
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
Κωδ. Προϋπολογισμού: 70-6117.012 

 
 

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο συγγραφής 
Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας περισυλλογής αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς του Δήμου Χανίων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων  του Δήμου  
βάσει του  άρθρου 10 του Ν. 4830/2021. 
 
 

Άρθρο 2 - Ισχύουσες διατάξεις 
 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 
 
 

Άρθρο 3 – Υποβολή προσφοράς 
 

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία 
παρέχουν την υπηρεσία αυτή.  

 

Άρθρο 4 – Κριτήριο ανάθεσης 
 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 

 
Άρθρο 5 - Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας 

    

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και ισχύει για ένα 
έτος ή έως την εξάντληση του αντίστοιχου συνολικού ποσού, όποιο έρθει 
πρώτο.  

       

Άρθρο 6 - Τρόπος πληρωμής 
 

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται με την έκδοση τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών.  
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Το τιμολόγιο θα συνοδεύεται από τα εξής: 

▪ Έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου από τον Δήμο για 

επέμβαση περισυλλογής. 

▪ Βεβαίωση του αναδόχου για την περισυλλογή η οποία θα 

αναφέρει την ημερομηνία και την τοποθεσία περισυλλογής του ζώου η 
οποία θα συνοδεύεται από την καρτέλα του ζώου.  

 

Τα τιμολόγια θα υποβάλλονται προς πληρωμή στο φορέα, συνολικά στο 
τέλος κάθε μήνα. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες 

τον ανάδοχο φόροι και βάρη. 

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται απολογιστικά βάσει βεβαιώσεων, στο  
τέλος κάθε μήνα.  
 

Άρθρο 7 - Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους 
ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, 

δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 
Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη 
για το κατά την εκτέλεση της εργασίας (τυχόν) απασχολούμενο προσωπικό. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που (τυχόν) 
απασχολεί. 
 

Άρθρο 8 – Έκπτωση αναδόχου 
 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τη σύμβαση και τις ισχύουσες διατάξεις ή σε περίπτωση 
πλημμελούς εκτέλεσης της εργασίας μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται. 
 
 

 
 
 

 
 

 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Χανιά, 29/11/2021 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ  
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Χανιά, 29/11/2021 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 

ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ 
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 
 
Προϋπολογισμός: 11.160,00 € (με Φ.Π.Α.) 
 
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
Κωδ. Προϋπολογισμού: 70-6117.012 

 
 

Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 
 

Η περισυλλογή θα γίνεται μόνο ύστερα από ειδική εντολή της αναθέτουσας 
υπηρεσίας και καμία πληρωμή δεν θα πραγματοποιείται εφόσον η υπηρεσία 
δεν είναι ενήμερη, ακόμα και για έκτακτα περιστατικά. Ο ανάδοχος θα 

ειδοποιείται εγγράφως από τον Δήμο για την περισυλλογή και θα μεταβαίνει 
στην περιοχή που βρίσκεται το αδέσποτο ζώο με κατάλληλο όχημα για την 

ασφαλή μεταφορά του. Το ζώο θα μεταφέρεται στο δημοτικό κτηνιατρείο ή 
σε συνεργαζόμενο με το Δήμο ιδιωτικό κτηνιατρείο ανάλογα με την 
περίπτωση, (το οποίο θα το υποδεικνύει η υπηρεσία), και μετά που θα 

γίνουν οι απαιτούμενες κτηνιατρικές πράξεις θα επανατοποθετείται σε 
νόμιμο ενδιαίτημα φιλοξενίας ή στο οικείο του περιβάλλον (παρ. 5 του 

άρθρου 10 του Ν. 4830/21). Σε περίπτωση έκτακτου ή επείγοντος 
περιστατικού η επέμβαση του αναδόχου θα πρέπει να είναι άμεση. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει βεβαίωση στη οποία θα 

αναγράφονται η ημερομηνία και τοποθεσία περισυλλογής του ζώου και να 
τηρεί ημερολόγιο εργασιών στο οποίο θα υπάρχει καρτέλα καταγραφής του 

ζώου με φωτογραφία του και όλα τα στοιχεία που αφορούν την περισυλλογή 
και επανατοποθέτησή του.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία γραπτώς για 
την εξέλιξη των εργασιών μηνιαία και κάθε τέλος του μήνα να υποβάλλεται 
αναλυτικός απολογισμός που θα περιλαμβάνει απαραιτήτως βεβαιώσεις 

περισυλλογής και τις αντίστοιχες καρτέλες καταγραφής. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για θέματα ασφαλείας κατά την εκτέλεση της 

εργασίας. 
 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 29/11/2021 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ  
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Χανιά, 29/11/2021 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 

ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ 
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 
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